
 

CHEFEN HAR ORDET 2016-09-26 
Regementskamrater! Nu är verksamheten i full gång efter sommarledigheten. Det 
händer fortsatt mycket i vår omvärld, och det får en alltmer tydlig påverkan på vår 
verksamhet. Det visar också allvaret i vår uppgift. 

 

Det nationella försvaret är i fokus. Det har genomförts beredskapskontroller, vi har kommit vidare i 
totalförsvarsplaneringen, Försvarsmakten tidigarelägger etableringen av förband på Gotland. Vi 
märker ett tydligt ökat intresse för vår verksamhet. Det gäller i media, bland allmänheten men också 
från främmande makt. Att främmande makt blir allt mer intresserad av vår verksamhet är inte 
konstigt när vi nu har en ökad ambition i vår verksamhet där vi övar och syns mer. Det är något vi 
måste vara medvetna om och ha med i vårt risk- och säkerhetsarbete. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Försvarsmaktens dag i Örnsköldsvik och Medelpadsbataljonens övning med inslag av strid i bebyggelse i Västernorrland. 
 
Hittills i höst har vår verksamhet verkligen varit synlig i media och i samhället. Det är bra. Vi verkar, 
syns och respekteras. Några exempel är Medelpadsbataljonens övning i Västernorrland, 
Försvarsmaktens dag i Örnsköldsvik och Östersund, Garnisonens dag i Boden och reportage om 
bergsplutonen vid jägarbataljonen. 
  
Prioriteringar 
Vi bedriver en mycket omfattande och kvalitativ verksamhet i hela norra regionen. En av mina 
prioriteringar är att våra krigs-och hemvärnsförband ska öka sin förmåga. Vi har kommit en bra bit på 
väg men måste fortsatt göra allt vi kan de närmaste åren för att nå i mål. Krigsförbanden i fokus är 
mer än bara tomma ord. Du och jag måste bidra till att det även blir ett relevant innehåll - och här 
har alla en uppgift att fylla. 
 
En annan prioritering är grundutbildningen, som nu är igång vid jägarbataljonen, pansarbataljonen 
och för hemvärnet i Umeå och Östersund. Att få igång en rationell grundutbildning är viktigt 

eftersom det är grunden för vår framtida 
personalförsörjning. Idag fyller vi inte våra 
utbildningsplatser, en utmaning vi delar med de flesta 
förband inom Försvarsmakten. Inom kort presenterar 
Annika Nordgren Christensen sin utredning. Jag hoppas 
att den leder till ett mer effektivt system när det gäller 
personalförsörjningen av våra krigsförband. 
   
Besöksdag vid jägarbataljonen. 

 



 

En tredje prioritering som jag tidigare har lyft fram är insatser. Här pratar vi både om nationella och 
internationella insatser. Nu har förberedelserna inför insatsen i Mali påbörjats vid jägarbataljonen. 
Jag känner att vi ligger bra till och har en stabil planering framåt. Under hösten kommer delar av 
pansarbataljonen bedriva insats- och utbildningsverksamhet på Gotland, som en av de enheter inom 
Försvarsmakten som ska finnas på ön till dess att den fasta stridsgruppen är etablerad nästa sommar. 
Det är bra att vi använder våra tillgängliga förband för nationella uppgifter. Jag önskar alla 
inblandade lycka till och kommer att besöka er på Gotland när ni är på plats.  
  
De tre prioriteringarna är särskilt viktiga nu när vi är hårt arbetsbelastade och har flera viktiga 
uppgifter. Det handlar ytterst om att du och jag ska få en dräglig arbetsmiljö. 
 
Kollektivavtal 
Det har nog inte undgått någon att Försvarsmakten i fredags sa upp två kollektivavtal, 
Rörlighetsavtalet och ÖVA. Jag vet att det har skapat oro hos många av er och jag har full förståelse 
för det. Jag vill dock poängtera att ingenting förändras imorgon. De nuvarande villkoren gäller fram 
till årsskiftet och ÖB är tydlig med att han vill hitta en överenskommelse med 
arbetstagarorganisationerna om nya avtal innan dess. Jag har förtroende för båda parter och 
förväntar mig att de nya avtalen kommer att bli mer ändamålsenliga och bättre för både vår 
förändrade verksamhet och för personalen. Hur avtalen kommer att se ut i detalj vet vi inte 
nu. Därför är min förhoppning att vi lägger kraft på rätt saker och bidrar till parternas förhandlingar 
på ett konstruktivt sätt. 
 
Utmärkta idrottsprestationer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laget från Garnison nord var mycket 
framgångsrikt under FMM fältskytte pistol 
i Uppsala. 
 

Jag vill avslutningsvis uppmärksamma alla utmärkta idrottsprestationer vid ett antal tävlingar den 
senaste tiden. Några exempel är AK4 SM, Kvadratmatchen, Nordkalottkampen, FMM fältskytte 
pistol, Militärnordiska mästerskapen i skytte, Regional CISM-tävling i skytte, FMM patrull. Listan kan 
göras mycket lång.  
  
Jag är en stolt regementschef, ni marknadsför verkligen I 19:s varumärke. ”I 19 levererar alltid, i alla 
situationer och i alla miljöer”.  Stort grattis och bra jobbat! 
 
Vi ses ute i verksamheten! 

 

 
 

Mikael Frisell 
Regementschef  

 


